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Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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  Робота з обчислювальними програмами. 

Розрахунковий  пакет MathCad. 
 

1 2 

Тема 3. Загальні відомості про пакет MahtCad. 

Основні поняття визначення, угоди. Робота з 

текстом. Константи,  змінні, визначені змінні. 

Оператори MathCad, розмірність, одиниці 

виміру. Ранжирувані змінні, ранжирування за 

допомогою вхідних таблиць.  

1,3,4,5 

2 2 
Сума й добуток ранжируваних виразів. 

Вбудовані функції пакета MathCad. Обчислення 

похідних і інтегралів. 

1,3,4,5 

3 2 Операції з векторами й матрицями. 1,3,4,5 

4 2 

Тема 4. Виконання математичних розрахунків у 

середовищі MathCad.  

Реалізація ітераційних обчислень, рекурентна 

ітерація на векторній основі, знаходження корінь 

рівняння, корінь полінома, рішення систем 

рівнянь, операції над матрицями, побудова 

графіків. 

1,3,4,5 

5 2 

Рішення систем рівнянь з допомогою 

вирішальних блоків. Знаходження коренів 

рівнянь, корінь полінома. 

1,3,4,5 

  Робота з програмами  САПР. 

Програмний пакет AutoCad. 
 

6 2 

Тема 5 Загальні відомості про програмний пакет 

AutoCad. 

Робочий стіл. Знайомство з основними 

елементами інтерфейсу. Панелі інструментів 

редактора AutoCad. Створення креслення.  

1,3,4,6 

Разом 

(годин) 

12   



 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Рекомендована 

література (базова, 

допоміжна) 

1 Розрахунково - графічна робота 1,2  

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт  з курсу «Комп'ютерні 

технології в проектуванні» у двох частинах. (Дисплейний клас 1) 

2. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи по курсу 

«Комп'ютерні технології в проектуванні» для студентів спеціальностей 

7.05060402 – «Турбіни», 7.05060402 –«Газотурбінні установки і 

компресорні станції» 7.05060102 – «Теплофізика» (Дисплейний клас 1) 

3. Презентації к лекціям по курсу «Комп'ютерні технології в проектуванні» 

для студентів спеціальностей 7.05060402 – «Турбіни», 7.05060402 –

«Газотурбінні установки і компресорні станції» 7.05060102 – 

«Теплофізика» (Дисплейний клас 1) 

4. Л. Л. Товажнянский, Б. Д. Зулин, В. А. Коцаренко Компьютерные 

технологи в инженерной химии. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2004. 

5. Дъяконов В.П., Авраменкова И.В. Mathcad 8. Москва 2000г. 

6. Л. Левковец  AutoCad базовый курс на примерах. – Санкт-Петербург 

«БХВ Петербург» 2006. 

 

 

Контрольні питання 

1. Типи даних, з якими оперує система MathCad. 

2. Локальне і глобальне визначення змінних в системі MathCad. 

3. Способи ранжирування змінних і зумовлені змінні в середовищі 

MathCad. 

4. Призначення математичної панелі в середовищі MathCad. 

5. Введення даних в матрицю і їх індексація в середовищі MathCad. 

6. Стандартні функції в середовищі MathCad. 

7. Види і побудова графіків в програмі MathCad. 

8. Способи організації масивів в пакеті MathCad.  

9. Копіювання, переміщення і заповнення діапазонів в MathCad. 

10.  Обчислення в середовищі MathCad. 



11.  Вирішення систем рівнянь в середовищі MathCad. 

12.  Знаходження коренів рівняння і коренів поліному в середовищі 

MathCad. 

13. Встановлення ліміту креслення, настроювання початкових параметрів 

креслення створеного в AutoCad. 

14. Створення шаблону креслення, одиниці вимірювання, використовувані 

в AutoCad  

15. Способи введення координат в програмі AutoCad, абсолютні і відносні 

координати. 

16.  Об'єктна прив'язка в програмі AutoCad, завдання і режими об'єктної 

прив'язки.  

17.  Динамічне введення даних в програмі AutoCad.  

18. Призначення і параметри команд примітивів, що задаються, в програмі 

AutoCad:  RECTANG(прямоуг), POLIGON(мн-кут), ARC(дуга), 

ELLIPSE(еліпс) 

 

 

 

Питання та відповіді надсилайте на е-mail: myhaylovai@gmail.com 

 

Доцент каф. турбінобудування, к.т.н.    Михайлова І.О. 
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